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الشهرية يقضي بإعطائها الحق الحصري " لوموند ديبلوماتيك"امس اتفاقا مع مجلة " النهار"أبرمت 
، وانياسيو "النهار"وقد وقع العقد آل من غسان تويني، رئيس مجلس ادارة . في اصدار طبعة عربية

في " لوموند"وحضر التوقيع الذي جرى في مكاتب صحيفة ". لوموند ديبلوماتيك"رامونيه، مدير 
باريس، آل من أالن غريش، رئيس تحرير المجلة، ودومينيك فيدال عضو هيئة التحرير فيها 

  ".النهار"والمسؤول عن العالقات مع الطبعات االجنبية، وسمير قصير من أسرة 
  

التي شهدت ازديادا مطردا في توزيعها منذ عقدين تخطت شهرتها " لوموند ديبلوماتيك"ومعروف ان 
طبعة ايطالية وطبعتان : اللغة الفرنسية، اذ صدرت طبعات اجنبية عنها في عدد من اللغاتحدود 

واضيفت الى . بااللمانية في آل من المانيا وسويسرا وطبعتان باالسبانية في آل من اسبانيا والمكسيك
النكليزية توزع آما ان هناك طبعة باللغة ا. هذه القائمة، وهذا االسبوع تحديدا، طبعة جديدة باليونانية

  ".االنترنت"حاليا عبر شبكة 
  

بين تونس " لوموند ديبلوماتيك" طبعة ل١٩٨٧الى اللغة العربية، فكانت قد صدرت عام اما بالنسبة 
وجنيف، اال انها تعطلت بعد حرب الخليج فلم تصدر منها مذذاك اال بضعة اعداد، مما دفع ادارة 

ث عن حل جديد يضمن ديمومة الطبعة العربية وانتظامها في باريس الى البح" لوموند ديبلوماتيك"
  .على هذا االساس خالل االشهر االخيرة" النهار"وقد جرى التفاوض مع . الشهري

  
وهي ستكون على شكل ملحق . ومن المفترض ان تنطلق الطبعة العربية الجديدة أواسط آذار المقبل

في بقية الدول العربية وفي اوروبا، فستوزع اما . يوزع مع الجريدة في لبنان" النهار"شهري ل
تتضمن مختارات من ابرز " النهار"العربية مع مطبوعة شهرية جديدة ل" لوموند ديبلوماتيك"

  ".النهار"المقاالت اليومية الصادرة في 
  

سمير قصير، الكاتب في جريدة " لوموند ديبلوماتيك"وسيتولى االشراف على الطبعة العربية ل
ويذآر ان سمير قصير من الكتاب المنتظمين ".  اآسبرس–االوريان "ئيس تحرير مجلة ور" النهار"

  .نفسها منذ بداية الثمانينات" لوموند ديبلوماتيك"في 
  

سمير قصير

  
"النهار"بالعربية عن " لو موند  ديبلوماتيك"
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